HIGH QUALITY BY EJCA – SWEDEN

Ejca Maskin AB,
grundat 1943, är ett svenskt
specialistföretag inom träbearbetningsmaskiner. Välkommen
att ringa oss för mer info och
referenser, eller läsa om maskiner
och tillbehör på hemsidan!

Träbearbetningsmaskiner
Ejca – Svensk kvalité sedan 1943

Bandsåg BS500
Det bästa du kan få, svensktillverkad, mycket stabil, hyvlat gjutjärnsbord,
bordsvagga också av gjutjärn. Kullagrade bladledarrullar. Bladledaren är höj
och sänkbar med kuggstång. Automatisk broms som inte kräver underhåll.
Allt av bästa kvalitet, extremt låg ljudnivå. Kan levereras i utförande (BS500-M)
med variabel såghastighet, om du vill såga i annat material än trä.

EJCA BS 500

Tekniska data:
Såghjulsdiameter 505 mm. Sågbladslängd 3900 mm.
Största såghöjd 320 mm. Största sågdjup 500 mm.
Bordsstorlek 630 x 550 mm. Max sågbladsbredd 20 mm.
Skärhastighet 21 m/sek. Fällbart bord 0-45 grader.
Motoreffekt 1,5 kW. Total höjd 2000 mm.
Vikt netto 250 kg.
Maskinen på bilden är en extra utrustad
bandsåg med skyddsgrind.

Bandsåg MBS400/500/600/700/800/900
En bra och rejäl bandsåg med fällbart bord av gjutjärn. Gedigen bladledare med rullar både över och under bordet. Bladledaren är höj och
sänkbar via en kuggstång.
MBS 400

MBS 500

MBS 600

MBS 700

MBS 800

MBS 900

Såghjulsdiameter

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

Såghöjd

220 mm

280 mm

345 mm

415 mm

420 mm

450 mm

Sågbredd

390 mm

475 mm

585 mm

680 mm

780 mm

840 mm

Bordsstorlek

400x500 mm

580x630 mm

580x800 mm

695x1010 mm

810x1145 mm 810x1205 mm

Sågbladsbredd

max 25 mm

max 30 mm

max 30 mm

40 mm

40 mm

50 mm

Motoreffekt

1,1 kW

1,5 kW

2,2 kW

3 kW

4 kW

5,5 kW

Totalhöjd

1730 mm

1910 mm

2100 mm

2360 mm

2500 mm

2760 mm

Vikt

120 kg

250 kg

310 kg

470 kg

635 kg

780 kg

EJCA MBS500

Tekniska data:

Vi säljer bandsågblad, kapklingor
och hyvelstål i olika modeller till
flertalet fabrikat.
Kontakta oss
för bästa pris!

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska data.

EJCA L38-310

Rikt och planhyvel L38-310
Svensktillverkad rikt och planhyvel med hyvelbredd 310 mm.
Maskinen håller en mycket hög kvalitetsnivå. Samtliga bord
är tillverkade av gjutjärn och hyvlade vilket ger en oöverträffad
känsla och låg friktion. Rikthyvelborden är lätt omställbara
och regleras mycket enkelt med en spak. Vid planhyvling skall man givetvis fälla
upp utmatningsborden, därför har borden lyfthjälp i form av gasfjäder, vilket gör
att borden väger lätt i handen. Planhyvelborden regleras med vev i bekväm
arbetsställning.
I standardutrustningen ingår hyvelstål HSS, fällbart rikthyvelanhåll, stålinställningsmall, motorskydd med underspänningsutlösning, automatisk broms, nödstopp
m.m. Kan utrustas med vändskärskutter.
Tekniska data L38-310:
Bordlängd 1500 mm. Hyvelbredd 310 mm.
Planhyvelhöjd max 235 mm. 3 hyvelstål.
Motoreffekt 2,2 kW. Vikt 275 kg.

Cirkelsåg L18

Tekniska data:
Bordstorlek 740 x 580 mm. Motoreffekt 2,2 kW.
Cirkelsågblad 300/30 mm. Max såghöjd 104 mm.
Sågbladets lutning max 45 grader. Vikt 205 kg.

EJCA L18

En svensk tillverkad maskin av yppersta klass. EJCA maskinerna
är sedan länge kända för att tåla hård belastning. Ingen maskin på
marknaden har hittills visat samma tillgänglighet vad gäller reservdelar till äldre maskiner som EJCA. Detta är en trygghet som är värt
en hel del. Bordet är tillverkat av gjutjärn, mycket stabilt och praktiskt taget outslitligt. Cirkelsågen är lagrad i stabil sågarm tillverkad av gjutjärn och går helt vibrationsfritt dessutom är den utrustad med automatisk
broms. Höj och sänkning sker med handratt, sågspindeln kan vinklas till 45
grader. Klyvanhållet är vändbart, mycket stadigt och försedd med milimeter skala
och avläsningslupp.
I standardutrustningen ingår: Klyvanhåll, cirkelsågklinga HM, automatisk motorbroms,
nödstopp, motorskydd med underspännings utlösning, påskjutare.

Maskinen på bilden är extra utrustad med justerbord std.
Som extra tillbehör finns också justerbord E1250,
högre motoreffekt 3Kw m.m.

Skivputs SP12
Tekniska data:
Putsskivans diameter 300 mm.
Putsskivans varvtal 1400 r/min.
Bordstorlek LxB 420 x 160/230 mm.
Bordet är fällbart -5 till +45 grader.
Motoreffekt 0,75 kW.
Vikt netto 45 kg.
EJCA SP12

Skivputsmaskin helt tillverkad i gjutjärn, tung, stabil,
nästan ljudlös, gedigen in i minsta detalj. En liten
proffsmaskin som ger exakt bearbetningsnoggrannhet. Den kostar kanske lite mer men det betalar sig i längden. Vi har byggt SP12 i många år och
kan konstatera att den är praktiskt taget outslitlig.
Det bästa du kan få tag i den här klassen. Bordet är
ställbart och försett med ett spår för geringsanhåll,
klar för anslutning till spånsug. Kan utrustas med
elektrisk broms.

Maskinen på bilden är en extra utrustad
skivputs med golvstativ.

Träsvarv TSK30, TSL30, TSL30-L, TSL30-XL

EJCA TSL30

Träsvarv med steglös elektronisk varvtalsreglering. En modern maskin där teknik
och kunnande har förenats till marknadens
förnämligaste maskin i sin klass. Svarven
finns i fyra olika utföranden. TSK30 med
extra kort prisma en s.k. skålsvarv, TSL30
med normallång prisma samt specialmodellerna TSL30-L och TSL30-XL med extra
förlängt dubbavstånd. Kan även utrustas
med skyddskåpa TS-60.

Tekniska data:
Dubbhöjden är 300 mm och varvtalet från 80 till 2300 r/min på alla modellerna.
Dubbavstånd: TSK30; 270 mm, TSL30; 870 mm, TSL30-L; 1250 mm, TSL30-XL; 1800 mm.
Vikt: TSK30; 180 kg, TSL30; 200 kg, TSL30-L; 230 kg, TSL30-XL; 280 kg.

Vi kan även offerera
pelarborrmaskiner,
kontursågar etc.
Ring för mer info!

Spånsug

EJCA W178

Spånsug W178 / SA25
Robust svensktillverkad
spånsug avsedd för maximalt
utnyttjande. Sugkapacitet
1200/2400 m3/h. Levereras
med standard filterhuv och
spånsäck av transparent plast.

Tänk på säkerheten
och låt oss se över era
maskiner. Vi servar
de flesta fabrikat!

HIGH QUALITY BY EJCA – SWEDEN

Produkter för säkerhet och personskydd
Vi har skydden och maskinerna som gör din slöjdsal säker.

EJCA TSL30

Maskinskydd TS-60 med härdat glas för
svarvkåpa typ Bohuskåpa. Skyddet som är
tillverkat i kraftig plåt med ett specialhärdat
glas är lätt att manövrera tack vare en låsbar
gasfjäder.
Damm- och striltät belysning för kåpan,
2 maskinskyddshuvar och gränslägesbrytare
(vänster skyddshuv) ingår som standard.
Skyddshuv kan också beställas enstyck för
mindre svarvar.

Artikel
100067: Komplett svarvskåp typ Bohuskåpan med
vänster och höger maskinskydd, inkl belysning.
100161: Komplett svarvskåp typ Bohuskåpan med
vänster eller höger maskinskydd, inkl belysning.
100139: Vänster eller höger maskinskydd med
belysning för komplettering på bef.Bohuskåpa.
100164: Vänster och höger maskinskydd med
belysning för komplettering på bef.Bohuskåpa.
100133: Gränslägesbrytare

Teknisk data
Mått siktruta: 285 x 285 mm. Material: Stålram,
härdat glas. Spänning lampa: 230V
Kapslingsklass: IP66

EJCA L-18

Skyddshuv CHO 40 för cirkelsågar är försedd med siktglas, inbyggd arbetsbelysning,
anslutningsstos för spånutsug samt en rulle i
huvens framkant. Siktglas och LED-lampa är
lätt åtkomliga för rengöring och byte.
Vid sågning med snedställt sågblad byts
den högra sidoplåten enkelt ut mot en medföljande bredare kåpa. En speciell påskutare för
smala arbetsstycken finns monterad på kåpans högra sida.
Skyddshuven levereras med parallellstag
och fästplatta och passar med monteringssats
de flesta cirkelsågar.

EJCA L-38 310

Teknisk data
Passar sågbladsdiameter, max: 499 mm
Utsugningsstos, diameter: 60 mm
LED-lampa
Anslutningsspänning: 230V/11W
Artikel
41-50400

Vi säljer även
el-bromsutrustning
för äldre maskiner!

EJCA BS 500

Ejca Kutterskydd går att applicera på de
flesta rikt- och planhyvlar på marknaden. Det
enda du behöver göra är att borra i bordet
och skruva fast fästplattan. Kutterskyddet
levereras komplett med galvade parallellstag
och fästplatta med låsspak.

Maskinskydd TR-6 för pelarborrmaskin.
Ramen är tillverkad i stål med skyddsglas
i polykarbonat. Lätt att montera. Justerbar
i höjdled. Utrustad med microbrytare så att
maskinen inte kan startas utan att skyddet
finns på plats.

Med Ejca Skyddsgrind 48-85231 så får
du ett säkerhetsavstånd runt maskinen för
både din och dina elevers säkerhet, samtidigt
som grinden fungerar som materialstöd.
Skyddsgrinden är uppfällbar och monteras
enkelt med skruvar direkt i maskinbordet.
Passar till de flesta bandsågar på marknaden.

Teknisk data
Parallellarmar: Galvaniserade rör i metall
Skyddshuv: Lackerat trä

Teknisk data
Mått skyddsgals: 130 x 200 mm
Material: Stålram, glas i polykarbonat

Teknisk data
Fästplatta/grind: Pulverlackerad metall

Artikeln på bilden passar för 310 mm kutter.
Finns även för större och mindre maskiner.

Artikel 100067: Maskinskydd TR-6

Artikel
48-85231: Ejca Skyddsgrind
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